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متفرقه

تخلف دالل ها و سکوت قانون
در پایانه مسافربری مشهد

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد :برای برخورد با دالل ها قانونی نداریم
•باند جارچی داللهای پایانه

گزارش
بهبودینیا

•دالل ها ،همه جا ،بدون لباس فرم و بدون
مشخصات
به ســالن شــلوغ پایانه وارد می شــوم .بوی ســیگار
و صــدای بلنــد رانندههــا اولیــن چیزی اســت که
ب توجــه میکنــد .جارچیها
در ســالن پایانــه جل 
همه جای پایانه هســتند ،نه لباس فرمی دارند و نه
مشخصاتی که اگر کســی خواست از آنها شکایت

عکس:میثم دهقانی

هفت ،هشــت نفری جلــوی در پایانه مســافربری
ایســتاد هاند .هــر خودرویــی نزدیــک میشــود
چند قــدم دنبالش میدونــد و یک جملــه را تکرار
میکننــد« :بلیــت بــا تخفیــف» بعضیهــا هــم به
خودشان اجازه می دهند د ِر تاکسیها را بازکنند
و داخل تاکسی بنشینند و بقیه چانهزنیهایشان را
داخل تاکسی با مسافرها انجامدهند.
جمع شــان دایم در حال کم و زیاد شدن است .هر
از گاهی با یک مســافر صحبت می کنند و مســافر
به هوای خریــد بلیت ارزان به دنبــال یکی از دالل
ها راه می افتد .همین که راهم را از خیابان اصلی
به ســمت پایانــه کــج میکنــم یکــی از داللها به
طرفم می آید« :آقــا تهران؟ آقا کجــا میری بلیت با
تخفیف هم دارم» در مســیر یکــی از داللها دختر
دانشــجویی را می بینم که به ســمت ســالن پایانه
میرود .دختر دانشــجو بدون این که به دالل نگاه
کند قدمهایش را تندتر برمیدارد .دستی به سمت
دختر میآید تابــدون خواســت او ،چمدانش را تا
ســالن اصلی برایش حمل کند ،دختر دانشجو که
حاال ترسیده است صدایش را باال میبرد و از دالل
میخواهد که بیخیالش شود .دالل هم با صدای
بلنــد میگوید« :چــرا فــرار میکنی؟ نمــی خوام
بدزدمت می خوام یه بلیت با تخفیف بهت بدم».
دختر به ســمت مأمــور انتظامــات پایانــه میرود،
جارچــی بیتفــاوت بســته پان کــراک (نــاس) را
که پشــت لبــش دارد روی زمین تــف میکند و در
حالیکه غــر میزنــد دور میشــود .بعــد از رفتن
جارچی به دختر دانشجو نزدیک میشوم او درباره
داللهای اطــراف پایانه میگویــد :نمیدانم چرا
اینها را جمــع نمیکنند .هــر بار به ســمت پایانه
میآیم تا به شــهرم برگردم باید پشــتم بلرزد و دعا
کنم که یکی از اینها ســر راهم سبز نشود .یکبار
که قرار بود یکی از داللها برایــم بلیت تهیه کند،
مــن را به یک شــرکت بــرد و بلیتــی برایــم گرفت.
برای حرکت اتوبوس ســه ســاعت در پایانه منتظر
مانــدم .در همان زمان متوجه شــدم ســه اتوبوس
از شــرکتهای دیگر زودتــر از اتوبــوس ما حرکت
کردند .امــا داللی که برایم بلیــت گرفت میگفت
هیچ شــرکتی بلیت ندارد.او ادامه مــی دهد :می
خواستم بلیت را پس بدهم اما با کلی توهین گفتند
 50درصد قیمت بلیت را کم میکنیم .آن شــب از
روی ناچاری راهی شدم و ساعت  5صبح به شهرم
رسیدم .دردســر زیادی برایم درست شد .از آن به
بعد اینترنتی بلیت میخرم.

کند دستش بهجایی برســد.در گوشه ای از سالن،
یکی از مأموران انتظامات پایانــه می گوید :بعضی
وقتها درگیریهای بدی بین داللها و مسافران
ایجاد می شــود و حتی کار به زد و خورد می کشــد.
تعدادزیادیازمسافرانازرفتارآنهاشاکیبودهاند
اماچوناینداللهالباسفرمخاصیندارندآزادانه
برای خودشان در پایانه جوالن میدهند .مأموران
انتظامات هم کار زیادی از دستشــان برنمیآید.او
ادامه می دهد :چند باری چند نفــر از آنها را که با
مأموران انتظامات درگیر شدهاند گرفتیم و تحویل
نیــروی انتظامــی دادیم اما هیــچ فایــدهای ندارد.
بعد از چند روز دوبــاره همان جارچــی را جلوی در
پایانــه میبینیم کــه مأمــوران انتظامــات را تهدید
میکند.ایــن مامــور انتظامــات مــی افزایــد :هیچ
قانونی برای جلوگیری از فعالیت جارچی داللها
وجود ندارد .میآیند و جلوی در پایانه میایستند و
هر طوری میخواهند رفتار میکنند هیچکس هم
جلودارشــان نیســت .تا زمانی که این نوع فعالیت
از ســمت شــرکتهای فعال در پایانه حمایت شود
همین آش است و همین کاسه...
یکی دیگر از مأمــوران انتظامــات پایانه میگوید:
اتوبوس داران و شرکتهای آنها وقتی میبینند
اتوبوسشــان قرار اســت خالــی از پایانه به ســمت
مقصــد حرکــت کند دســت بــه دامــن جارچیها
می شــوند و بلیت را تــا  20هزار تومــان زیر قیمت
میفروشند و بابت هر مسافر تا  10هزار تومان هم
به جارچی پورسانت میدهند ،وقتی هم به این کار
اعتراض می کنیم از اجاره زیاد غرفه می گویند.
بعد از شــنیدن صحبت های این مأمور انتظامات،
دوبــاره بــه ســالن فــروش بلیــت برمیگردیــم.
جارچیهــا جوانــی را بــرای فــروش بلیــت دوره
کردهاند.جوان به سمت باجه فروش بلیت میرود.
یکی از جارچیها میگوید« :بیخودی نرو ،بلیتت
را پــس نمیگیرند ».ظاهــر ًا بهجای بلیــت ()vip
بلیت دیگری به او فروختهاند.

•قانونی برای برخورد وجود ندارد
برای پیگیــری موضوع جــوالن جارچــی داللها
در پایانه مســافربری مشــهد «محســن شــریعتی»
مدیرعامــل ســازمان پایانههــای مســافربری

شــهرداری مشــهد به خبرنگار ما میگوید :از نظر
قانونی برای برخورد بــا این دالل ها خــأ قانونی
داریم و در قانون داللی جرم محسوب نمی شود.
وی میافزاید :فعالیت داللها در پایانه مشهد به دو
صورت انجام میشــود؛ یکی داللهایی که لباس
فرم شرکتها را به تن دارند و معمو ًال از بین راننده و
ک رانندهها هستند و دسته دوم کسانی هستند
کم 
که هیچ مشــخصهای ندارند و با لباس شخصی در
اطراف پایانه پرسه میزنند.
وی ادامه مــی دهد :هر روز  10تــا  12نفر از آنها
را به جرم ایجــاد مزاحمت دســتگیر میکنیم و به
کالنتری تحویل میدهیم و بعد از انجام تشریفات
قانونی و به نســبت بزه انجامشــده به دادســتانی
اعزام میشوند اما جریمهای که برای این افراد در
نظر گرفته میشود جریمه بازدارندهای نیست.
شــریعتی بیان می کند :مث ً
ال وقتی فردی از سوی
دادگاه  200هزار تومان جریمه میشود بهمحض
این که از در دادگستری بیرون میآید در همان روز
اول با پورســانتی که میگیرد تمام مبلغ جریمه را
جبران میکند و اگر هر روز این فرد به دادگستری
معرفی و جریمه شــود باز هم ادامــه داللی برایش
سودمند است.وی می گوید :داخل پایانه با ماست
و به جارچــی داللها اجــازه نمیدهیم در فضای
پایانه فعالیت کنند.

•مردم بلیت اینترنتی بخرند
شریعتی میافزاید :عالوه بر این که اداره کل حمل
و نقل برای برخورد با جارچی دالل ها باید به طور
جدی تر ورود کند ،بهتر است مردم نیز بلیت خود را
بهصورت اینترنتی تهیه کنند تا این پدیده کمرنگ
و درنهایت از سطح جامعه حذفشود.
وی تصریح می کند :متأسفانه برخی با هدف تهیه
بلیت باقیمت مناسبتر به سراغ داللها می روند
که در بعضــی موارد بابت تهیه بلیــت به این روش،
آسیبهای جدی میبینند.
مدیرعامل پایانه مسافربری مشهد می گوید :جالب
است که شرکتها دایم به حضور دالل ها اعتراض
میکنند ولــی در برخی موارد کــه حضور دالل ها
به نفع شــان اســت ،خودشــان هم به همین روش
متوسل می شوند.

وی به مســئله باندی بودن حضور دالل ها اشــاره
می کند و می گوید :برخالف تصور عموم که گمان
می کنند فعالیت هر کدام از این دالل ها مســتقل
از دیگری اســت ،باید گفت آن ها در بعضی موارد
باندهایی تشکیل دادهاند که شامل تعدادی دالل
و یک سردســته اســت و داللها در صورتی اجازه
فعالیت در پایانــه ها را پیدا می کننــد که مبلغی از
پورســانت روزانــه را به سردســته بانــد بدهند ،در
غیر این صورت اجازه ادامــه فعالیت در آن محیط
را ندارند.
شــریعتی بیان می کند :افرادی که بــا اعمال زور،
پایانه را به ســرقفلی هایی برای خــود تبدیل کرده
انــد معموال جزو افــراد ســابقه داری به شــمار می
آیند که پرونده های زیادی در دادگســتری دارند
و دقیقا همین افراد هستند که حاشیههای زیادی
ایجاد میکنند و ما از مسئوالن قضایی درخواست
می کنیم که با جدیت با این موضوع برخورد کنند.

•نه به نفع مسافر ،نه به نفع ناوگان
مسافربری

در ادامه به سراغ یکی دیگر از مسئوالن رسیدگی
بــه موضــوع جمــعآوری دالالن میرویــم« .جواد
وحدتی فر» ،معاون حملو نقل اداره کل راهداری
و حمــلو نقل جادهای اســتان میگویــد :بارها بر
ضرورت برخــورد جدی با ایــن افــراد تأکید کرده
ایم زیرا آن ها با سوء اســتفاده از شرایط ،دست به
اقداماتی مــی زنند که نه به نفع مســافر و نه به نفع
ناوگان مسافربری است.
وی میافزاید :بــرای این موضــوع ،در مرحله اول
قرار اســت نرم افزار ویژه ای تهیه شــود تا وجه نقد
خرید بلیت حذف و در مرحله دوم نیز فروش بلیت
به صورت اینترنتی انجام شود.

•برخورد با  48شرکت و تعلیق موقت
دو شرکت
وی ادامه می دهــد :فعالیت دالالن بــه در ورودی
پایانه خالصه نمیشــود و با خودرو در محلهایی
مثل حاشــیه پل حافــظ و خیابــان شارســتان نیز
حضور دارنــد و برخــورد بــا آن ها نیازمنــد حضور
پلیــس راهور اســت.وحدتی فر بیان مــی کند :در
صورتیکه با حضور دالل هــا تخلفی صورت گیرد
و ضرری به مســافر وارد و ثابت شــود شرکتهای
مسافربری در این موضوع مقصرند ،شرکت مد نظر
را از  100هزار تا  500هزار تومان جریمه میکنیم
و درصورتیکه تخلفات شــرکت قابلتوجه باشــد
به صــورت مقطعی از یــک ماه تا یک ســال تعطیل
خواهند شــد ،ضمن این که تا امروز با  48شرکت
برخورد صورت گرفته و دو شــرکت نیــز به صورت
موقت تعلیق شده است.
وی میافزایــد :شــکایت هــای مردمــی در لحظه
رســیدگی میشــود و بعــد از تجمیع شــکایت ها،
پروندههــا بــه کمیســیون فرســتاده و رأی صــادر
میشــود و برای این منظــور مســافران میتوانند
بهمحض مشــاهده تخلف به نماینــدگان ما که در
پایانهها مستقر هستند مراجعه کنند.

گالیه برخی نیروهای شرکت عمران مسکن سازان ثامن
از تعدیل در شب عید
پیگیری
رحمانی

هفته گذشته یکی از کارمندان سابق شرکت دولتی عمران
و مسکن سازان ثامن که مدعی بود شب عید سال گذشته
بــه همراه تعــداد دیگــری از کارمنــدان این شــرکت از کار
بیکار شده ،به تحریریه روزنامه (خراسان رضوی) مراجعه
کرد و از نحوه اخراج از کار و ارائه ندادن دالیل قانع کننده
گالیه مند بود.
وی در تشــریح اتفاقــات پیش آمــده در روزهای آخر ســال
گذشته گفت :من یکی از نیروهای شرکت عمران و مسکن
سازان ثامن هستم .شرکت ما دولتی است که سهامداران
آن هم اداره کل راه و شهرســازی اســتان ،آســتان قدس و
شــهرداری هســتند .من با بیش از هفت ســال کار در این
شــرکت ،به همــراه  33نفر دیگــر از کارکنان این شــرکت
قراردادمان تمدید نشد و بدون دلیل اخراج شدیم.
وی ادامه مــی دهد :دلیل تمدید نشــدن قــرارداد ما را هم
نبود کارایی اعــام کــرده اند ،ایــن در حالی اســت که در
میان اخراج شــدگان افرادی با ســابقه بین  6تا  29ســال
حضور دارند.
وی می افزاید :اگر ما نیــروی ناکارآمد بودیم چرا به محض
اخراج ما نیروهای جدیــدی که با برخی افراد مســئول در
شهرداری ارتباط دارند استخدام شدند؟

وی تصریح مــی کند :به ما اعــام کرده اند یــک ماه حقوق
(فروردین ماه) را هم به حســاب ما واریز مــی کنند اما حق
آمدن به محــل کار را نداریم .چــرا باید با رفتــن یک مدیر و
ورود مدیر جدید ،به طور سلیقه ای نیروها را اخراج کنند؟

•تمدید نشدن قرارداد با ارزیابی نیروها
برایپیگیریاینموضوعبادفترشهردارمنطقهثامنتماس
می گیریم اما امکان گفت وگو با شهردار منطقه فراهم نمی
شود و مســئول دفتر شــهردار تنها به گرفتن شماره تماس
ما اکتفا می کند و می گوید :با شما تماس خواهیم گرفت.
چند ساعت بعد «عباس مرادیان مقدم» مدیر روابط عمومی
شهرداری منطقه ثامن با تحریریه خراسان تماس می گیرد
و این گونه می گوید :اخراجــی در کار نبوده و فقط قرارداد
تعدادی از نیروها تمدید نشده است.
وی می افزایــد :به طور معمــول در پایان هر ســال ارزیابی
هایی درباره عملکرد نیروهای شهرداری صورت می گیرد
و در همین راستا شرکت عمران و مســکن سازان ثامن نیز
کمیته ای را تشــکیل داد و نیروهــای زیرمجموعه اش را از
نظر اثربخشــی و کارایی مورد ارزیابی قــرار داد.وی ادامه
می دهد :طبق همین ارزیابی و بررسی شاخص ها ،در پایان
زمان قرارداد ،قرارداد برخی نیروها تمدید نشــد و این کار
هم قانونی است و قراردادها از فروردین آغاز و تا پایان سال
ادامه می یابد و کارفرمــا هم برای تمدید یــا تمدید نکردن
قرارداد مختار است.مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه

•سیاسی کاری در کار نبوده است

وی با رد سیاســی بودن تصمیم اتخاذ شــده می گوید :این
برداشتصحیحنیست.چراکهشهردارمنطقهفردیکامال
اجرایی و نه سیاسی است.

•تمدید نشدن قرارداد  20نفر

مرادیــان مقدم دربــاره تعــداد نیروهایی که قراردادشــان
تمدید نشــده نیز مــی گویــد :در ایــن زمینــه تعــداد افراد
طرف قرارداد شــرکت عمــران و مســکن ســازان ثامن که
قراردادشــان تمدید نشــده  9نفر هســتند و در کنار آن هم
شرکت مذکور برای تامین نیروی مورد نیاز خود با شرکت
تامین نیرو همــکاری می کند که از آن شــرکت هم  11نفر
قراردادشان تمدید نشــده  ،بنابراین در مجموع با  20نفر
قطع همکاری شده است.

نیرویانتظامی

ازروزنامهخراساندرخواستمیکنمگزارشیازمنطقه
خواجهربیعمهرمادر 21تهیهکنید.منیککارگرسادهتوان
اجاره منزل در منطقه دیگــری را ندارم .از منــازل و خودروها
سرقتمیشود.همهاهالیبا 110و 197تماسمیگیرند.
امااینمشکالتهمیشههستوکمترهمبهدادمامیرسند.
لطفادراینبارهگزارشیتهیهکنید.

اتوبوسرانی

ازشنبهنرخاتوبوسبدون منکارت 1000توماناست.
شماکنترلکنیدببینیدبولوارپیروزیوفکوریچندباجهشارژ
دارد؟فقطیکیآنهمدرمیدانحر.
14سال پیش رانندگان اتوبوســرانی سهامی خریداری
کردند تا در مغازه های برج ســلمان خیابان راهنمایی شریک
باشند .حاال چند سال است مغازه ها شروع به کار کرده ولی نه
سودسهامدارانرامیدهندونهسهامآنهارامیخرند.
خط  ۱۰۹۴مینی بوس واقعا شلوغ است حرمت شرعی
خانم ها و آقایــان در این مینی بوس ها رعایت نمی شــود .زیاد
کردن ون ها هم هیچ فایده ای ندارد چون از بس جا کم است،
برای پیاده شــدن حتی یک نفر ،تمام افراد ایستاده باید پیاده
شوند.
شورای شهر چگونه بهای خدمات اتوبوســرانی را اضافه
کردهاست؟کدامخدمات؟بیشتراتوبوسهافرسودههستند
وباتاخیرمیرسند.ازاینبهبعدازخودرویشخصیاستفاده

میکنیمبهصرفهترهمهست.همدرهزینههمدرزمان.

همراهاول

چرا در بولوار جانباز  ۳با توجه بــه نزدیکی به مرکز اصلی
همراهاول،اصالآنتننداریموتماسبهسختیانجاممیشود.

شهرستان

از مسئوالن فریمان که قدردان روز ارتش نبوده و نیستند
گالیه دارم .دریــغ از یک ســر زدن یا تبریک گفتن بــه عزیزان
ارتشیوبازنشستهاینشهر.

راهنماییورانندگی

خیابان نهضــت و کوچه های اطرافش شــامل یوســفیه و
خیابانآزادهپرشدهازرانندگانمتخلفیکهازکوچههاییک
طرفهبدونتوجهبهعالیمراهنمایی،ترددمیکنندوباعثگره
هایترافیکیبسیاروقتگیرمیشوند.ازنیروهایزحمتکش
پلیس راهنمایی خواهشمندم به این منطقه بیایند و با اعمال
قانونباعثبرگشتنآرامشبهاینمنطقهشوند.

شهرداری

خواهشمیکنمشهردارمنطقه 9ازبولوارگلدیسبازدید
کند و نظاره گر اشتباهات اداره ترافیک باشد ،دوربرگردان ها
را بســته اند و بعضــی دوربرگــردان هــا را هم کوچک کــرده و
مشکالتزیادیبرای اهالیدرستکردهاند.
شــهرداری دریچــه هــای چدنــی دور درختــان خیابــان
راهنماییراتکمیلکندوباسنگهایتخممرغیگودالهای
عمیق را پر کند .چقدر باید پای عابــر در این گودال ها بیفتد و
آسیبببیندوشهرداریمنطقههمبیتفاوتنظارهگرباشد.
شــهردار ناحیه  11لطفا فکری به حال اهالی خانه های
حاشیهبولواروکیلآباد 43تا 49بکندمراجعاندادگاهصدف
رویپلجلویمنازلاینافرادخودرویخودراپارکمیکنند
وباعثمزاحمتمیشوند.
ازشهرداریمنطقه 7تقاضامیکنیمفکریبهحالپارک
خودروها داخل کوچه کوشــش  39بکند .بــا این که مجتمع
اطلسپارکینگداردولیمتاسفانهبعدازظهرهاورودیکوچه
بسیارشلوغونازیباست.
مدتیاستجلویدریکیازمنازلدرجاللآلاحمد65
مقداری زباله دپو شــده اســت .چند عدد کشــوی چوبی ولی
شــهرداری از جمع آوری آن ممانعت می کند .با  137تماس
گرفتم اعالمکردبارفتگرمنطقهمبلغیراتوافقکنیدتاجمع
آوری کند .این چه منطقی اســت که می گویند با رفتگر توافق
کنید.آیاوظیفهشهردارینظافتشهرنیست؟

شورایشهر

پیادهرومتعلقبهعموممردماست.ازعجایبروزگاراست
کهشورایاسالمیشهرحقوقشهروندانرابهاجارهمیدهد!
دادستانمحترممشهدلطفارسیدگیکنید.

سازمانترافیک

مااهالیخاقانیودقیقیچندینبارازسازمانهایمربوط
تقاضــای نصب پل عابــر روی بولــوار فکوری و نزدیــک میدان
خاقانی را داشــته ایم اما تاکنون هیچ اقدامی نشده و همیشه
شاهدبرخوردوسایلنقلیهباعابراندراینقسمتهستیم.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

تابلویمعکوسمحله
ایــن وضعیــت تابلــوی برخی کوچــه هــا در کــوی مصطفی
خمینی 20 ،متری دوم است .نشانی تابلو باید از پایین باشد
اما مدتی است که به حال خود رها شده و طبعا اگر کسی هم
در شب جویای آدرس باشــد متوجه نشانی این تابلو نخواهد
شــد .خوب که دقت کنیم ،ســامان دهی این تابلو تنها به دو
پیچ نیاز دارد .این که مسئوالن محترم زحمت بکشند و تابلو
را باالی میله بیاورند و دو پیچ هم خــرج ثابت کردن این تابلو
بکنند؛ نه پروژه پیچیده ای است و نه هزینه زیادی می طلبد.

نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمانها میتوانند پاسخهای خود به پیامکهای
مردم را از طریــق پســت الکترونیکیkho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراســان
رضوی ارسال کنند .پاســخ مســئوالن به پیامکهای مردمی ،روزانه در همین ستون
منتشرخواهدشدوبهاستحضارمردمخواهدرسید.

اتوبوسرانی
«مصوبه شورای شهر است که اگر کسی
من کارت نداشته باشــد و بخواهد به صورت
نقدی کرایه اتوبوس را بدهد باید هزار تومان
پرداخت کند .این مصوبه از اول اردیبهشت
اجرا می شــود و به دور از انصاف اســت .لطفا
گزارشــی در این باره تهیه کنید« ».چرا باید
بلیت دو برابری بپردازیم؟»

هم اکنون بیش از پنــج میلیون من کارت
فعــال در اختیــار شــهروندان و مســافران
گرامی قــرار گرفته اســت و از ســوی دیگر
بیش از هزار مرکز شــارژ به عالوه دســتگاه
های شــارژ خــودکار و نــرم افزار شــارژ من
کارت و همچنیــن امــکان پرداخــت بهای
خدمات از طریق تلفن همراه فراهم اســت
و لزومی بــه پرداخت بهــای نقدی خدمات
توسط مسافران محترم نیست و این امکان
برای مواقــع ضــروری در نظر گرفته شــده
است .درخور ذکر است در صورت استفاده
مســافران گرامی از من کارت ،تنها بخشی
از بهــای خدمات توســط ایشــان پرداخت

سوژه خود را برایصفحهپیگیریحرف مردم
ارسالکنید

موسساتمالی

لطفا گزارشی از موسسات افضل توس تهیه کنید .خیلی
جالب است .همه شعبات با کارکنان نشسته اند و فقط جواب
می دهند منتظر بانک مرکزی هستیم .یک سال است همین
پاسخرامیدهند .ماسپردهگذارانبایدچهکنیم؟
مسئوالن پدیده به جای این که جشن بگیرند به فکر پول
مردمباشند.

بــرای اســتــحــضــار مــردم

شهرداری منطقه ثامن :اخراج در کار نبوده و فقط قراردادها تمدید نشده است

ثامن در پاســخ به این ســوال کــه در میان اخراج شــدگان
افرادی با سابقه کاری  29ســال هم دیده می شوند ،آیا در
این مدت هنوز نیرو موردارزیابی قرار نگرفته بوده است؟ نیز
بیان می کند :آن چه انجام شده بر اساس میزان اثربخشی
نیروها بوده و این موضوع در کمیته ارزیابی مطرح شده و با
نظر مدیر مربوط تمدید قراردادها انجام نشده است.
وی در خصوص جذب نیروی جدید به جای نیروهای تعدیل
شده نیز می گوید :این موضوع صحت ندارد و حتی در حوزه
روابط عمومــی نیز یک نفر نیرو داشــته ایم کــه قراردادش
تمدید نشده ولی هنوز نیرویی جایگزین نشده است.

دور میــدان تختی تا نیمه شــب تجمــع موتور فــروش ها
همسایههارااذیتمیکند.
چرا کســی به فکر نگهبان بانک ها نیســت ،بیمه ندارند،
حقوق کافی هم دریافت نمی کنند .از طرفی کارشــان هم پر
مسئولیتاست.
کرایه حمل یک دســتگاه پراید با جرثقیل نیســان چقدر
است؟ برای حمل ماشین مســروقه من ۸۳هزار تومان گرفته
اند.بهکجاوچهکسیبایدشکایتکنم؟
مسافرکشهااگربخواهندبیمهبشوندبایدبهکجامراجعه
کنند؟
زیادخودرادرخصوصآلودهبودنچایبهزحمتنیندازید
زیرا تا چند روز دیگــر حتما خواهند گفت جهــت ذائقه مردم و
کیفیت بهتر ،زعفرانــی که در بازار می بینیــد زعفران مرغوب
قایناتنیست .هرزماننتیجهگوشتهایآلودهمشخصشد
این هم مشخص می شود تا برخورد جدی صورت نگیرد نتایج
همیناست.
سه شنبه شــب به بهانه افتتاح یا قرعه کشی یک مغازه در
پاساژی بزن بکوب راه می اندازند و خواننده دعوت می کنند.
چرا در همان ابتدا پلیس  110وارد عمل نمی شود که جلوی
اینجورحرکاتگرفتهبشودواقع ًاجایتأسفدارد.

تلفن051 37009111 :

شده و بقیه آن را شهرداری مشهد پرداخت
می کند .لــذا در صورتــی که از مــن کارت
استفاده نشود ،امکان تخصیص یارانه سفر
به آن سفر وجود نداشــته و از مسافر بهایی
نزدیک به بهای تمام شده خدمات دریافت
می شود.
«گاهی در زمان های پیک تردد مشاهده
می شــود افرادی که دراولین ایستگاه سوار
اتوبوســی شــده اند بــه دلیــل نبود مســافر
درقسمت بانوان یا برعکس در قسمت مردان
روی صندلی آن قسمت ها نشسته اند و تا آخر
هم رعایت این نکته را نمــی کنندو به حقوق
دیگر شهروندان احترامی نمی گذارند».

از آن جا کــه ناوبری یــک اتوبــوس در این
ترافیک سنگین شهری به تمرکز همکاران
اتوبوســران نیــاز دارد ،بــه نظــر مــی رســد
مشــارکت شــهروندان محتــرم در ایــن امر
نتیجه بهتری خواهد داشــت .بــا این حال
مراتب به اتوبوســرانان جهــت کنترل طرح
تفکیک خواهران و برادران در ابتدا و انتهای
خطوط اعالم شده است.

0939-3333027

@k h o r a s a n e r a z a v i

نمابر05137009129 :

